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  :مقدمة .0

أدت الفضائح املالية واملمارسات اإلدارية السلبية يف العديد من املنظمات على مستوى 
العامل وما تبعها من تغريات متالحقة يف بيئة العمل الدولية وانتشار الفساد بكل صوره إىل اعطاء 

مع طرح العديد من التساؤالت حول ضرورة وضع ضوابط أخالقية ومبادئ األولوية هلذا املوضوع، 
مهنية ومرتكزات كفيلة حبماية كل األطراف الفاعلني يف املنظمات على اختالف توجهاهتا سواء 
أكانت هادفة للربح أم ال، وتعد احلوكمة نتيجة حتمية لالجتهادات الدولية يف هذا اجملال اليت 

واالشراف عليها وعلى مدى تطبيقها للمعايري احملاسبية الدولية محاية تستخدم إلدارة الشركة 
بيق الفعلي هلذا املفهوم طحلقوق املسامهني واملستثمرين والقتصاد الدولة ككل، لذلك برزت أمهية الت

وتنافست الدول حنو تبين مبادئه وتفعيلها من خالل عدد من اآلليات على أرض الواقع، وتعد 
اديات الناشئة واجلاذبة لرؤوس األموال على املستوى الدويل، ولعل تطبيق مفهوم تركيا من االقتص

  .ان القتصادها وخدمة لنموه وتطورهاحلوكمة يعد من الضرورة مبك
ما هو الدور الذي تضطلع به احلوكمة كمفهوم : التالية االشكاليةلذا تطرح الدراسة 

ها يف االقتصاد الرتكي؟ وتنبثق عن هذه ونظام يف خدمة اقتصاديات الدول؟ وما واقع تطبيق
 :االشكالية التساؤالت الفرعية التالية

 ما مفهوم احلوكمة؟ وما هي حمدداهتا؟ -

 فيما تتمثل مبادئ احلوكمة؟ -
 ما هي أمهية احلوكمة بالنسبة للدول واقتصاداهتا ؟ -
 ما هي حيثيات تبين تركيا ملفهوم احلوكمة وتفعيله واقعيا؟  -

تقدمي إطار نظري متكامل يعرف باحلوكمة، ويربز أمهيته على  إىل وتهدف الدراسة
مستوى الدول واقتصاداهتا مع توضيح خصوصية االقتصاد الرتكي وخطوات تبين تركيا للحوكمة 

 .وابراز أهم املعوقات والفعاليات اليت تتحكم يف ذلك
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يف عقد من أمهية موضوعها؛ فاحلوكمة أضحت مطلبا دوليا  أهميتهاوتستمد الدراسة  
االتفاقيات واالنضمام للهيئات وحىت يف طلب القروض، كما أن دراسة تطبيقها على مستوى 
االقتصاد الرتكي من شأنه أن يقدم صورة على تطبيقات احلوكمة يف أحد االقتصاديات الناشئة 

 .وابراز جوانب القوة والضعف يف منوذج التطبيق لالستفادة منه حمليا
 :يلي لية الدراسة وتساؤالهتا الفرعية سيتم تقسيم هذا االجتهاد إىل ماوبغية االجابة عن اشكا

 .مفاهيم أساسية حول احلوكمة -

 .تطبيقات احلوكمة يف تركيا -

 .وستختتم الدراسة خبامتة تعرض أهم النتائج والتوصيات املتعلقة باملوضوع

 مفاهيم أساسية حول الحوكمة .8
 :مةيلي سيتم تقدمي إطار نظري يعرف باحلوك فيما

 ماهية الحوكمة .0.8

بعد تراكمات نتائج دراسات حول  9111ظهر احلديث عن احلوكمة الشركات بوضوح مع بداية 
اخفاق شركات عمالقة عديدة، وقد ساهم حدوث األزمات واالهنيار االقتصادي للدول الغربية 

 .يف تزايد االهتمام حبوكمة الشركات
 وعلى القدامى املفكرين إىل (0227سليمان،) حسب تعودف احلوكمة فكرة جذورأما 

 واحلرية االستقرار بأن توحي أفكارا حيث طرحوا جاك روسو وجون ،مهيو  دافيد رأسهم
ام اإلدارة احلاكم عن الفرد رضا بوجود إال تتحقق ال والدميقراطية،  إىل واالحتكام العامة واحرتر

  .الرشيد العقل
 البدايات املاضي القرن من ( 0292الصالحني، )حسب  األخري العقد شهد كما

 التجاوزات فيها ظهرت اليت القضايا من تفجر الكثري بعد وذلك احلوكمة، عن للحديث احلقيقية
 جعل واإلداري املايل الفساد من عن أمناط واالهنيارات األزمات هذه كشفت واملالية، اإلدارية
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 تلك يف السطح على طفت الكربى اليت القضايا ومن  .بأمهية بالغة حيظى احلوكمة عن احلديث
 بنك بأزمة حينه يف وما عرف احلايل، مفهومها يف احلوكمة وإرهاصات بدايات وشكلت ةرت الف

 مبا واملصرفية املالية عنيفة لألوساط صدمة البنك هذا اهنيار شكل حيث الدويل، واالعتماد التجارة
 .البنك بذلك تعصف كانت ومصداقية ثقة أزمة من االهنيار هذا ميثله

من ( 0222سليمان، )حسب   احلوكمة مببادئ مامتااله بدأ الدويل املستوى وعلى
 املبادئ من حيث أصدرت جمموعة . 1999عام منذ والتنمية االقتصادي التعاون منظمةخالل 

 وضع يف العامل دول يف معظم اجلهود تتالت، و احلوكمة متطلبات بتطبيق املؤسسات التزام تعزز اليت
  .الدولية اهليئات أو املنظمات  مستوى على كان إن حلوكمةا ومبادئ أدلة

وقد مت استخدام مفهوم احلوكمة يف البداية كناية عن الطريقة اليت متارس وفقها إحدى 
احلكومات سلطاهتا االقتصادية والسياسية واإلدارية وتقوم بتدبري موارد البلد من أجل تنميته، قبل 

واحلقيقة أنه ميكن تطبيق مفهوم احلوكمة على مجيع . املؤسساتأن تنتقل هذه العبارة إىل عامل 
املقاوالت، والبنوك، )، واخلاصة (الدول واحلكومات)أشكال وأحجام التنظيمات العمومية 

، (منظمة األمم املتحدة وأجهزهتا)واجملتمع املدين وعلى مجيع املستويات الدولية منها ..( والوكاالت
 (0292االيسيسكو،).، والوطنية واحمللية(يب، ومنظمة التعاون اإلسالمياالحتاد األور )واإلقليمية 

حسب  واحلقيقة أن الكتاب مل يتفقوا على تعريف واضح وحمدد ملصطلح  احلوكمة
الوسائل اليت يتم من خالهلا : "املفهوم عموما إىليشير  و  ،(سايح، دون ذكر سنة النشر)

نشطة حيث حتقق جمموعة مقبولة من النتائج وفقا التحكم يف توجيه النشاط أو جمموعة من األ
لبعض املعايري املقررة، كما تعرب احلوكمة عن التماسك والتنسيق املستمر بني العديد من الفاعلني 

  ".ذوي األهداف املختلفة
 تعريف أو مفهوم عن التعبري يف والباحثني الكتاب خمتلف بني اآلراء تعددت وقد

يلي عرض لعدد  وفيماوالباحثني  هؤالء الكتاب وختصصات ماتاهتما بتعدد وذلك وكمةاحل
  :منها
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  توجيه بواسطته يتم نظام هياحلوكمة  :"والتنمية االقتصادي التعاون منظمةتعريف 
 الواجبات توزيع وإطار هيكل حتدد حبيث األعمال والرقابة عليها، منظمات

 أصحاب من وغريهم واملديريناإلدارة  جملس مثل الشركة يف املشاركني بني واملسؤوليات
الدود )."الشركة املتعلقة بشؤون القرارات الختاذ واألحكام القواعد وتضع املصاحل

 (0292وآخرون،
  والتحكم الشركات ادارة خالله من يتم الذي النظام " :الدولية التمويل مؤسسةتعريف 

 (0292الدود وآخرون،)."عماهلاأ يف
 تعليمات واحلوافز واملراقبة هدفها خدمة املسامهني عدد من القواعد وال": احلوكمة هي

واصحاب املصاحل عن طريق جمموعة من التعاقدات اليت تربطهم مع جملس 
 (0222حداد،)."اإلدارة

 جمموعة اآلليات واالجراءات والتنظيمات والقرارات اليت تضمن كال : "تعرب احلوكمة على
ودة والتميز يف األداء عن طريق من االنضباط والشفافية والعدالة هبدف حتقيق اجل

تفعيل تصرفات إدارة الوحدة املتاحة لديها مبا حيقق أفضل املنافع املمكنة لكافة 
  (0221عريقات وآخرون،)".األطراف أصحاب املصلحة

 :اخلصائص التالية(0221عريقات وآخرون، )حسب ويتضمن مصطلح حوكمة الشركات 

 املناسب والصحيحأي اتباع السلوك األخالقي : االنضباط. 
 أي تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث: الشفافية. 
 أي ال توجد تأثريات وضغوط غري الزمة للعمل: ستقالليةاال. 
 أي إمكان تقييم وتقدير أعمال جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: املساءلة. 
 أي وجود مسؤولية أمام مجيع االطراف ذوي املصلحة يف الشركة :املسؤولية. 
 أي جيب احرتام حقوق خمتلف اجملموعات أصحاب املصلحة يف الشركة: لعدالةا. 
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 أي النظر إىل الشركة كمواطن جيد: املسؤولية االجتماعية. 
 :عما يلي (0222اخلضريي،)حسب واحلوكمة يف مضموهنا تعرب 

احلكمة بكل ما تقتضيه من نصح وارشاد وتوجيه، وما تقتضيه احلكمة من القدوة  -
 .وحسن احلكم على األشياءواالقتداء 

احلكم والسيطرة على األمور بوضع الضوابط والقيود اليت حتكم وتتحكم يف السلوك  -
 .وتضع معها املوازين وفق مؤشرات عامة عادلة ومنصفة

االحتكام إىل املرجعيات، وإىل أساس أخالقي وثقايف خاص هبا يف ضوء التجربة ونطاق  -
 .كمة وعظةاخلربة وفيما مت احلصول عليه من ح

التحاكم أمامها طلبا لعدالتها وانصافها من السلطة املتالعبة مبصاحل األفراد خاصة  -
 .   عندما تنفرد السلطة بكل شيء

 مبادئ الحوكمة .8.8

ة تنمييتم تطبيق احلوكمة وفق مخسة معايري توصلت اليها منظمة التعاون االقتصادي وال
وميكن توضيح هذه املبادئ بح ستة مبادئ لتص 0222وأصدرت هلا تعديل عام  ،9111عام 

 :على النحو التايل (0222محاد،)حسب 
 ضمان على احلوكمة تعمل حيث: ضمان وجود اساس إلطار فعال حلوكمة الشركات 

 واضح وتوزيع مع حتديد القانون، حكم مع يتوافق املالية مبا األسواق وكفاءة شفافية
 .والتنفيذية والتنظيميةاإلشرافية  اجلهات خمتلف بني للمسؤوليات،

 ويشمل نقل ملكية االسهم  واختيار جملس اإلدارة واحلصول : حفظ حقوق املسامهني
ومراجعة القوائم املالية وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف  رباح،على عائد من األ

 .اجتماعات اجلمعية العامة



 دراسة حالة التجربة التركية تطبيقات الحوكمة في االقتصاديات الناشئة
 تبسة، الجزائر –مديحة بخوش        جامعة العربي التبسي .د

 

115 

 (EISSN 2661-73-74)/(ISSN 2602-7151)                مجلة دراسات متقدمة في المالية والمحاسبة

 

20عدد/20مجلد  0209 جانفي   

 رتاف حبقوق اصحاب اطار احلوكمة على االع ين ينطو أجيب : دور اصحاب املصاحل
املصاحل كما يقرها القانون ،وان يعمل ايضا على تشجيع التعاون بني الشركات وبني 
اصحاب املصاحل، من اجل تصنيع الثروة  وانشاء فرص عمل جديدة وحتقيق االستدامة 

ن يعمل اطار احلوكمة على أوينبغي  .سس مالية سليمةأللمشروعات القائمة على 
ن تتاح هلم أاصحاب املصاحل، اليت حيميها القانون كما وجب كيد احرتام حقوق أت

كما جيب ان يكون اطار  الفرصة للحصول على تعويضات يف حالة انتهاك حقوقهم،
 .احلوكمة حيوى اليات تسمح مبشاركة اصحاب املصاحل

 ن يكفل اطار احلوكمة على حتقيق االفصاح الدقيق، ويف أينبغي : اإلفصاح والشفافية
الئم بشأن كافة املسائل املتصلة بتأسيس الشركة ومن بينها املوقف املايل الوقت امل

 .واالداري وامللكية وأسلوب ممارسة السلطة
 اته القانونية وكيفية اختيار بتشمل هيكل جملس اإلدارة وواج: مسؤوليات جملس اإلدارة

 .اعضائه ، ومهامه األساسية ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية 
 تعين املساوة بني محلة األسهم وضمان حقهم يف : ملعاملة املتساوية بني مجيع املتعاملنيا

الدفاع عن حقوقهم القانونية، وحق التصويت يف اجلمعية العمومية على القرارات 
األساسية، ومحايتهم من أي عملية استحوذ او دمج مشكوك فيها او من االجتار 

توفري العدالة بني مجيع املتعاملني يف االطالع على  كذلك وجب   .باملعلومات الداخلية
 .التنفيذيني املدراءو أكافة املعامالت مع اعضاء جملس اإلدارة 

  :محددات الحوكمة .2.8
 : يلي كما  داخليةوأخرى حمددات خارجية إىل غلب الباحثني أتنقسم حمددات احلوكمة حسب 

  :المحددات الخارجية. 0.2.8
 :يلي ما (0290حيياوي،)حسب  ذلك ويتضمن الدولة يف لالستثمار عامال املناخ هبا يقصد
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وهي القوانني العامة اليت تضبط النشاط ، االقتصادي للنشاط املنظمة القوانني وجود  - 
 املالية سوق األوراق قانون، و املالية األوراق بيئة قانون، و الشركات االقتصادي وتشمل قانون

 املصارف وحتديث تطويرو  اخلاصة املصارف إحداثنني تتعلق ب، وقواالضريبةو  النقد قانونو 
 التأمني على قانون اإلشرافو  اإلفالس قانونو  االحتكار ومنع املنافسة تنظيم مع العامة

ضافة ايل عديد القوانني االخرى اليت باإل .والتدقيق احملاسبة مهنة تنظم وقوانني التحكيمو 
  .خرآ إىلختتلف من بلد 

 .املشاريعلتمويل  الالزم التمويل توفري يف النقد وسوق مصارفمن  املايل طاعالق كفاءة   -
وهيأة  مصرف مركزي،من    الشركات على رقابتها إحكام يف الرقابية واهليئات األجهزة كفاءة   -

 .االقتصاد وزارةو  البورصة،و  املالية، األوراق
  .تدقيق مكاتبو  القانونيني، احملاسبني جمعيةك املهنية واجلهات املنظمات كفاءة   -

  االئتماين التصنيف شركاتو  احملاماة، مكاتب: باإلضافة اىل عديد احملددات االخرى مثل
 .واالستثمارية املالية االستشارات شركات

ن تكون أويساهم يف  للشركات اجليدة حيقق اإلدارة تنفيذها وضمان احملددات هذه وجودو 
 .على درجاهتاأاحلوكمة يف 

 : ت الداخليةاالمحدد .8.2.8
القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات،  ىلإ (0292أمحد، )حسب  تشري

قة ثوتوزيع السلطات بني اهليئة العامة للمسامهني  وجملس اإلدارة واإلدارات الفرعية واللجان املنب
راد استناد للمعايري عن جملس االدارة ،كما يتم توزيع وتقسيم املهام بني خمتلف االقسام واالف

 .من الشفافية دىنجل ضمان عدم تعارض املصاحل وتوفري احلد األأمن   والقوانني الداخلية،
وبالتايل فاحلوكمة تضبط العالقة بني األطراف أصحاب املصلحة يف أي تنظيم كان مع 

ة اخلارجية اليت ضرورة توفري عدد من احملددات الداخلية املرتبطة بالتنظيم وأخرى خارجية ختص البيئ
 . تنشط فيها تلك التنظيمات

 تطبيقات الحوكمة في تركيا .2
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تعد تركيا من أبرز االقتصاديات الناشئة حديثا بالنظر إىل مؤشرات النمو اليت حيققها 
اقتصادها حىت أصبحت وجهة اقتصادية واستثمارية للعديد من رجال األعمال على مستوى 

 : حتمية لتدعيم املكتسبات وتطويرها العامل، ولعل احلوكمة أصبحت ضرورة
 :تركيا كاقتصاد ناشئ.  0.2

ومتطورة بشكل كبري، مما  صندوق النقد الدويلمن قبل  كسوق ناشئة تركيايعرف اقتصاد 
لمنتجات الزراعية يف وهي من بني أبرز املنتجني ل  .الدول الصناعية اجلديدةجيعل تركيا واحدة من 

العامل، واملنسوجات، والسيارات والسفن وغريها من معدات النقل، ومواد البناء، وااللكرتونيات 
، إال القطاع اخلاصيف السنوات األخرية، تشهد تركيا منوا سريعا يف . االستهالكية واألجهزة املنزلية

وتركيا  .واالتصاالت، والنقل، واألعمال املصرفية الصناعةأن الدولة ال تزال تلعب دورا رئيسيا يف 
 .الناتج احمللي اإلمجايلمن حيث  92و ،الناتج احمللي اإلمجايل االمسيمن حيث  97هي الدولة 

 وجمموعة العشرين  (1961)منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةتركيا عضو مؤسس يف 
االحتاد ، وتركيا أيضرا جزء من 9112ديسمرب  19منذ (. 9111)لالقتصاديات الرئيسية 

لة والتنمية ، وضع حزب العدا0220وبعد صعوده إىل السلطة يف   .اجلمركي يف االحتاد األورويب
أكدت . «تركيا اجلديدة»منظورا جديدا لالقتصاد والسياسة والسياسة اخلارجية، يشار إليه إمجاالر بـ

خالل هذه الفرتة، تعافت تركيا سريعرا . احلكومة االنضباط املايل، والتحول اهليكلي، واخلصخصة
ما جنت البالد من أزمة ك. املالية، وحققت معدل منوٍّ مطردرا 0229من اآلثار السلبية ألزمة 

تسعى احلكومة لتحقيق أهدافها حبلول الذكرى املئوية لتأسيس . املالية العاملية بأقل ضرر 0222
 (0292دون ذكر اسم صاحب املقال، ) .اجلمهورية

ويعتربر النهوض الذي حققه االقتصاد الرتكي على مدى العقد املاضي مثاالر حيتذى من 
 بسبب سياسات احلكومة 0229، فاالقتصاد الذي اهنار عام قبل دول املنطقة على األقل

االقتصادية والسياسية، بات اليوم حيتل املرتبة السابعة عشرة على مستوى العامل، كما أن الدولة 
اليت كان يعوزها االستقرار وينتشر فيها الفساد، باتت أقرب إىل منوذج ميكن أن حتذوه دول العامل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_(%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_(%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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بلومربج بيزنس "حبسب تقرير صادر عن جملة -االقتصاد الرتكي يشّكل وإقليميا بات   .املتقدم
أكرب اقتصاد يف منطقة الشرق األوسط على اإلطالق، متفوقار بذلك  -االقتصادية األمريكية" ويك

حىت على حجم االقتصاد السعودي، مع األخذ بعني االعتبار أّن تركيا حّققت ذلك دون 
تركيا بوست، ).ولنا أن نتخّيل قدرهتا إذا ما مّت قبول انضمامها إليهانضمامها إىل االحتاد األوريب، 

0292) 
مة تبين مفهوم احلوك ومن خالل ما عرض حول واقع االقتصاد الرتكي، فالدولة حباجة إىل

وتفعيله ميدانيا كحافز لدعم املنجزات احمللية والشركات الوطنية من جهة وجذب االستثمارات 
 .األجنبية من جهة أخرى

  :الشركات العائلية في تركيا .8.2
يقدر األتراك الروابط العائلية بشدة وعندما تطلق لفظ العائلة فيقصد به األصدقاء 

 :يلي جنحت يف حتقيق ما( 0222سليمان،)حسب والزمالء املوانني وهذه الروابط 

 .حتفيز املدراء والعمال على العمل اجلاد من أجل مصلحة الشركة -

 .لى أسرار العملضمان احملافظة ع -

خلق العديد من يف  (0222سليمان،)نظر  وهذه املزايا سامهت من جهة أخرى يف
 :يلي العراقيل من أمهها ما

رفض مؤسسي الشركات تفويض سلطاهتم والتوقف عن العمل كرجل وحيد له كل  -
 .الصالحيات يف حل مشاكل العمل

ار االسرتاتيجية إىل رفض تعيني أشخاص من خارج العائلة خوفا من تسريب األسر  -
 .املنافسني 

ميكن أن يؤدي تأسيس ممارسات حوكمة يف املشروعات العائلية يف الوقت املناسب من حياة و 
املشروع، إىل تقوية العالقات العائلية، وجلب االستقرار يف عمليات املشروع، واملساعدة يف 

وتوفر ممارسات احلوكمة . ر فاعليةللتواصل املفتوح؛ مواهب اإلدارة، كما يوفر إدارة أكث هاتوظيف
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. مما يسمح للعائلة مبناقشة القضايا املتعلقة بالعمل، وتوفر ألفراد العائلة فرصة لالتصال اهذه مقر 
وسوف يساعد هيكل احلوكمة الفعال يف معاجلة القضايا اليت حتدث يف حياة املشروع، مثل 

يه فإن املباشرة يف وضع نظام للحوكمة وعل .توظيف أفراد العائلة، والنزاعات، وملكية األسهم
  :العناصر التالية( 0299مركز املشروعات الدولية، )تبعا لـبرتكيا جيب أن يراعي 

 .التوافق مع الثقافة احمللية -

 .وضع قواعد واجراءات واضحة لواجبات أعضاء العائلة ومسئولياهتم -
 .جملس إدارة مؤهل وقادر على اختاذ القرارات املوضوعية -
 .اركة يف التخطيط االسرتاتيجياملش -
التعيني والرتقية وحتديد املرتبات على أساس الكفاءة، وهو يعترب أداة أساسية الستمرار  -

 .   املنشآت العائلية و رحبيتها يف املستقبل
 حوكمة الشركات في تركيا .2.2

وقامت برتمجة ونشر مبادئ منظمة التنمية  0222نة س1 (TUSIAD)أنشأت 
إىل اللغة الرتكية وعلى أساس تلك املبادئ أعدت (OECD)قتصادي والتعاون اال

(TUSIAD )إضافة إىل االشرتاك مع جامعة سابانسي . دستور حوكمة الشركات
(Sabanci University ) يف تركيا إلنشاء معهد حلوكمة الشركات نظمت اهليأة العديد من

وألقي عل عاتق . داخل تركيا وخارجها وشاركت يف العديد من املؤمترات. املؤمترات حول احلوكمة
هذه اهليأة إعادة هيكلة قطاع الشركات يف إطار يقوم على الشفافية واحملاسبة عن املسئولية 
والعدالة واملساءلة بشكل يعزز القدرة التنافسية للشركات، وقد لوحظ أن القوانني واللوائح الرتكية 

تصادي، لكن يتطلب تطبيقها بعض التغيريات تدعم معظم مبادئ منظمة التنمية والتعاون االق
التشريعية اليت تعترب ضرورية إلقامة نظام حوكمة سليم، وركزت اهليأة على جملس اإلدارة حتديدا  
                                         
 
1
: TUSIAD : Turkish Industry and Business Association. (Turkish: Türk Sanayicileri 

ve İş İnsanları Derneği). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_language
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كأحد أهم عوامل التغيري املطلوبة؛ باعتبار معظم الشركات يف تركيا هي شركات عائلية فإن كيفية 
وااللتزام باملمارسات السليمة جمللس اإلدارة . م الشركةعمل جملس اإلدارة يعترب أمرا حامسا يف حك

يعين قيام جمتمع األعمال بإعداد الشركات للطرح العام ويساعدها على خلق الطلب على 
التغريات يف التشريعات من خالل اقناع جملس االدارة باملكاسب اليت ستحقق من خالل فصل 

على توضيح (0222سليمان،)حسب ( TUSIAD)امللكية عن اإلدارة، وعمل دستور 
 :العناصر التالية

  ارشادات غري ملمزمة لكيفية التخفيف من املخاطر الناشئة عن الفصل بني امللكية
 .واإلدارة

  حتديد مسئوليات وواجبات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة وكيفية التفاعل بينهما وبني
 .املسامهني واألطراف أصحاب املصلحة

 ريقة عمل جملس اإلدارة، مع اإلشارة إىل إنشاء جلان ارشادات بشأن تكوين ط
 .وتنفيذ االجراءات والسياسات الرئيسية للحوكمة شرافمتخصصة إلعادة النظر واال

 :للتنفيذ السليم لحوكمة الشركات في تركيا( TUSIAD)ارشادات .1.2
جمموعة من االرشادات جمللس االدارة هتدف إىل ختفيض املخاطر ( TUSIAD)قدم 

 :يلي ما (0222سليمان،)تبعا ـل اإلرشاداتصاحبة لفصل امللكية عن اإلدارة ولملت هذه امل
  للمساعدة  92وأال يزيد العدد عن  2ينبغي أال يكون عدد أعضاء جملس اإلدارة أقل من

 .يف اختاذ القرارات السليمة بطريقة مالئمة
 سهم اليت ميلكها أن يكون لكل عضو يف جملس اإلدارة صوت واحد بغض النظر عن األ

وال ينبغي ألي عضو مبا يف ذلك رئيس جملس اإلدارة أن يتمتع حبقوق تصويت خاصة أو 
سلطة اعرتاض وسيسهم هذا االجراء يف األداء غري املتحيز جمللس اإلدارة يف اختاذ 

 .القرارات
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  ،ضرورة نظر جملس االدارة بشكل سنوي يف أداء كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة
أن تكون إعادة االنتخاب مرهونة باألداء الذي يقوم على أسس واجراءات وينبغي 

 .واضحة ومعدة سلفا
 حصول أعضاء جملس اإلدارة على مكافآت جمزية تتناسب مع األداء الفعلي. 
  تأسيس ثقافة لإلفصاح التام والشفافية وااللتزام مبعايري احملاسبة الدولية وانشاء إدارة

 .والعالقات مع أجهزة االعالمللعالقات مع املستثمرين 
  ضرورة تكوين أعضاء جملس االدارة من أعضاء قادرين على االسهام باخلربة واملهارات

 .واملعرفة املتخصصة املطلوبة
  من احملتمل بدرجة أكرب بأن يكون أعضاء جملس اإلدارة املستقلون غري متميزين، ومن مث

من األفضل أن تكون أغلبية جملس اإلدارة ميكنهم اختاذ القرارات يف مصلحة الشركة ولذا 
على األقل يف %22يف البداية وينبغي أن ترتفع إىل % 02من األعضاء املستقلني عن 

 . أقرب فرصة ممكنة
  وضع نظام للمراجعة لتعزيز احملاسبة واملسئولية والتقييم األمني للشركة واألداء اإلداري وملنع

اإلدارة واإلدارة التنفيذية مع  التأكيد على أن املدير  التعارض احملتمل يف املصاحل بني جملس
التنفيذي الرئيسي جيب أن يكون العضو الوحيد يف جملس اإلدارة الذي له دور يف اإلدارة 
أما باقي أعضاء جملس اإلدارة فينبغي أن يكونوا من غري التنفيذيني باإلضافة إىل فصل 

 .يرئيس جملس اإلدارة ليختلف عن املدي التنفيذ
أخذت مببادئ حوكمة الشركات وحاولت وضع ( TUSIAD)وعليه يتضح أن 

ارشادات تعزز تطبيقها على أرض الواقع مع مراعاة خصوصية الشركات الرتكية ذات الصبغة 
 .العائلية

 ةـخاتم .1
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تبين مفهوم احلوكمة الذي انتقل من شركات املسامهة إىل كافة املنظمات على اختالف إن 
تقلل من املمارسات السلبية يف الشركات وحىت على ا من شأنه أن يقدم آليات توجهاهتا ونشاطاهت

مستوى الدول، وتضمن تطور االقتصاديات ومنوها، ولعل االقتصاد الرتكي حباجة إىل ممارسات 
  .فهوم على مستوى شركاته العائليةعملية ميكن أن تساهم يف تفعيل امل

 :الدراسة لنتائجيلي عرض  وفيما
مة تعرب عن اآلليات والقواعد اليت تنظم العالقة بني األطراف أصحاب املصلحة يف احلوك -

 .تنظيم معني
كرس مفهوم احلوكمة عددا من املبادئ اليت ميكن االستناد اليها يف تبين هذا املفهوم ييتيح و - 

داخل الدولة إال أنه يتطلب عددا من احملددات اليت جيب توفرها لتصبح البيئة الداخلية 
 .باملنظمة أو اخلارجية مواتية لتبين هذا املفهوم

تركيا من االقتصاديات الناشئة، واحلقيقة أن مؤشرات اقتصادها تعطي صورة اجيابية عن واقع  -
 .شركاهتا وبيئة اقتصادها

الشركات الرتكية يف معظمها شركات عائلية وهذا يتطلب تكييفا ملبادئ احلوكمة ملراعاة  -
 .وتطويرهااملكاسب العائلية 

جمموعة من االرشادات لتعزيز احلوكمة يف الشركات العائلية ( TUSIAD)وضعت منظمة  -
وهي بذلك كيفت مبادئ منظمة التنمية والتعاون االقتصادي مع خصوصية الشركات يف 

 .تركيا
من شأنه أن يسهل تبين الشركات العائلية الرتكية   (TUSIAD) ارشادات منظمةإن تفعيل  -

 .احلوكمة خدمة القتصاد الدولة ككلملفهوم 
 :التوصياتويف ضوء ما عرض من نتائج ميكن تقدمي عدد من 

 .ة وتكييفها مع خصوصية كل اقتصادضرورة فهم آليات تفعيل مبادئ احلوكم -
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إن تبين مفهوم احلوكمة يتطلب تفعيال ملبادئها مع طبيعة الواقع االقتصادي يف الدولة،  -
لتطبيق احلوكمة اليت راعت خصوصية االقتصاد منوذج ( TUSIAD)وارشادات 

 .الرتكي

 .العمل على حوكمة الشركات العائلية وتكييف اآلليات لتجسيدها واقعيا -
اليت وضعتها وأوصت هبا اهليئات احمللية يف تركيا أو اقرتحتها  اإلرشاداتويبقى تفعيل 

 .املنظمات الدولية يتطلب الوقت الكايف لتجسيده على أرض الواقع
 2عــة المراجـقائم. 5

سيد أمحد، حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عرب الوطن وغسيل األموال،  إبراهيم .9
  .0292 الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، مصر،

حريب عريقات وآخرون، قضايا اقتصادية وإدارية معاصرة يف مطلع القرن الواحد  .0
 . 0221، والعشرون، اجلزء األول، مكتبة اجملتمع العريب، مصر

سايح تركية، محاية البيئة يف ظل التشريع اجلزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األوىل،  .1
 . مصر

التجارب تطبيقات احلوكمة  -املبادئ –طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات املفاهيم  .2
 . 0222يف املصارف، الطبعة، دار اجلامعية، مصر، 

قلية للسياسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عبد القادر سليمان، األسس الع .2
0227 .  

العام، املرصد االقتصادي  القطاع حوكمة عمل فريق فادي النواف الدود وآخرون، تقرير .2
 .0292األردين،  منتدى تطوير السياسات االقتصادية، األردن، 
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وىل، مصر، حممد أمحد اخلضريي، حوكمة الشركات، جمموعة النيل العريب، الطبعة األ .7
0222. 

حممد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري، الدار اجلامعية،  .2
  .0222مصر، 

  .2008اجلامعية، مصر، الدار الشركات، سليمان، حوكمة مصطفى حممد .1
مركز املشروعات الدولية اخلاصة، تشجيع حوكمة الشركات يف الشرق األوسط ولمال   .92

 .0299ارب وحلول، فيفري جت: افريقيا
، وثيقة مقدمة "حوكمة البيئة من أجل استدامة بيئية يف العامل االسالمي"االيسيسكو،   .99

حتديات املستقبل من أجل تنمية : للمؤمتر الدويل السادس لوزراء البيئة التغريات املناخية
 .0292أكتوبر  1-2مستدامة، املغرب،

 ملؤمتر مقدمة ورقة اإلسالمية، املالية سساتاملؤ  يف الصالحني، احلوكمة اجمليد عبد .90
 .2010 طرابلس، ليبيا، الثاين، اإلسالمية املالية اخلدمات

مناور حداد، حوكمة الشركات ودورها يف التنمية االقتصادية ،املؤمتر العلمي حول حوكمة  .91
  .0222الشركات ودورها يف االصالح االقتصادي، جامعة دمشق، سوريا، 

 املايل االداء حتسني يف املؤسسية احلاكمية بوسلمة، دور حكيمة ، حيياوي نعيمة .92
 من للحد كألية الشركات، حوكمة حول الوطين امللتقى يف مقدمة حبثية ورقة للشركات،

 .2012 بسكرة، اجلزائر، خيضر جامعة حممد واالداري، املايل الفساد
  : وقع، على امل02/92/0292دون ذكر اسم صاحب املقال، اقتصاد تركيا،  .92
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